
Maak kennis met onze 
nieuwe generatie  
energiezuinige  
dakramen





Meer daglicht
Daglicht is goed voor zowel uw lichaam als uw  
geest. Hoe meer daglicht we krijgen, hoe gezonder 
we zijn. Het nieuwe VELUX dakraam zorgt voor 
meer daglicht dan ooit tevoren! Het glasoppervlak 
van de nieuwe generatie VELUX dakramen is bij 
een gelijk dakraamformaat tot wel 18% groter dan 
de vorige generatie dakramen.

Meer wooncomfort
Een huis is comfortabel als het een gezonde, veilige 
en prettige atmosfeer heeft. Het nieuwe VELUX 
dakraam zorgt voor een beter klimaat in huis door 
toevoer van daglicht & frisse lucht, comfortabele 
bediening en zo min mogelijk onderhoud. Uw leven 
wordt gewoon comfortabeler met VELUX. 

Minder energieverbruik
De nieuwe generatie VELUX dakramen overtuigt
met optimale isolatie en een verhoogde toetreding 
van zonnewarmte in het stookseizoen. Deze eigen-
schappen gecombineerd zorgen voor een uitste-
kende energiebalans.

Standaard wit afgelakt hout
Modern, licht, optimale afstemming 
op het interieur, minder onderhoud: 
zomaar enkele voordelen van
de kleur wit. Daarom levert 
VELUX vanaf heden al haar 
dakramen standaard 
wit afgelakt.

Nieuwe generatie!
Isoleer uw dak met  
daglicht en frisse lucht
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De nieuwe standaard! 
Alle grenenhouten dakramen
zijn standaard wit afgelakt 
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Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 
2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council 
(FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoorde-
lijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste 
die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. 
Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC 
gecertificeerde fabrieken.



Meer
daglicht

Slimmer ontwerp. Meer glasoppervlak.  
Meer lichtinval.
Het glasoppervlak van de nieuwe generatie VELUX dakramen is bij een 
gelijk dakraamformaat tot wel 18% groter dan de vorige generatie dak-
ramen. Dit resultaat is bereikt door vroeg in het ontwerp de positie van 
de ventilatieklep te optimaliseren en het draaiend gedeelte zo slank mo-
gelijk te houden. Dat betekent meer lichtinval en meer toetreding van 
zonnewarmte tijdens het stookseizoen. Hoe groter het glasoppervlak, des 
te meer zonnewarmte er door het dakraam de ruimte kan binnenkomen.

Nieuwe generatieVorige generatie Meer toetreding van  
zonnewarmte mogelijk 

Tot wel 

18 % 
meer  

glasoppervlak
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Meer 
wooncomfort

Het eigentijdse design van de nieuwe 
VELUX INTEGRA® bedieningstablet 
past perfect in de woonkamer.

De nieuwe op afstand bedienbare VELUX 
INTEGRA® dakramen hebben een nage-
noeg geruisloze motor.

De touchscreen van de bedieningstablet
zorgt voor een intuïtieve bediening van 
uw INTEGRA® dakraam.

VELUX INTEGRA® bedieningstablet.
Modern design. Gebruiksgemak. Stille motor.
De nieuwe elektrische VELUX INTEGRA® dakramen worden bediend met een innovatieve bedienings-
tablet met touchscreen. Hiermee bedient u op eenvoudige wijze alle VELUX producten. Dankzij slim-
me (voorgeprogrammeerde) functies is het binnenklimaat met het grootste gemak te reguleren.

Bovendien is de motor voor het openen en sluiten van de nieuwe op afstand bedienbare dakramen 
tot wel 75% stiller ten opzichte van voorgaande generaties motoren. U kunt dus genieten van de 
rust in uw kamer, ongeacht of de dakramen openen of sluiten.                                             
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        Minder
energieverbruik

Geoptimaliseerde thermische isolatie 
dankzij VELUX ThermoTechnology™ 

Alle grenenhouten dakramen  
zijn standaard wit afgelakt
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Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verant-
woordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe
voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geprodu-
ceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

        Minder
energieverbruik

Diverse toepassingen van ThermoTechnologyTM isolatiemateriaal

ThermoTechnology™. Innovatieve toepassingen van hoogwaardige 
isolatiematerialen. Verdiepte inbouw. Betere U-waarden.
Daglicht en zonnewarmte zijn gratis energiebronnen die altijd beschikbaar zijn. Door gebruik te  
maken van deze bronnen op de juiste momenten, kunt u (zeker in de winter) uw energieverbruik  
beperken en uw energierekening verlagen. De nieuwe generatie VELUX dakramen helpt u daarbij.

Groter glasoppervlak
Om te profiteren van daglicht en zonnewarmte, moet u er eerst voor zorgen dat deze uw kamer  
bereiken. VELUX dakramen hebben door het herpositioneren van de bedieningsgreep en zo slank  
mogelijke profielen 18% meer glasoppervlak in vergelijking met voorgaande generaties VELUX  
dakramen. Hoe groter het glasoppervlak, des te meer de zonnewarmte uw kamer kan verwarmen  
in het stookseizoen. 

ThermoTechnology®  
Daarnaast moet deze warmte ook in huis blijven. ThermoTechnology® is een nieuw isolerend systeem 
met exceptioneel hoge isolerende waarden. Dankzij deze thermische isolatie in het dakraam zelf, mini-
maliseert u het verlies van warmte via het dakraam en blijft de warmte in huis.

De nieuwe generatie VELUX dakramen helpt u besparen op uw energieverbruik en energierekening. 
Dat is beter voor ons milieu en uw portomonnee.
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Waarom 
wit afgelakt
grenenhout?
Modern. Licht. Optimale afstemming op het interieur. 
Minder onderhoud.

WIT: de nieuwe standaard
Daar waar onze vorige generaties grenenhouten dakra-
men nog standaard blank afgelakt waren, zijn deze bij de 
nieuwe generatie standaard wit afgelakt. Hierdoor sluiten 
de dakramen perfect aan op uw interieur.  
De nieuwe generatie witte dakramen is 100% dekkend  
afgewerkt in de kleur NCS S 0500-N (te vergelijken met 
RAL 9016). Na de montage hoeft er dus geen kwast meer 
aan te pas te komen.

De voordelen van wit afgelakt
De nieuwe generatie wit afgelakte grenenhouten VELUX 
dakramen hebben drie behandelingen ondergaan, met als 
laatste een dekkende witte verf op waterbasis. Tevens  
zorgen deze drie lagen ervoor dat de reguliere onderhouds-
cyclus van de nieuwe generatie wit afgelakte grenenhou-
ten dakramen maar liefst met een factor 2 verlengd wordt 
ten opzichte van blank afgelakte dakramen. Wit past dus 
niet alleen beter in ieder interieur. Het zorgt er ook nog 
eens voor dat er minder onderhoud nodig is aan uw  
dakraam.
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Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het ver-
antwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe
voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt gepro-
duceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.
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De nieuwe generatie VELUX dakramen legt de lat nog hoger 
op het gebied van daglichttoetreding, wooncomfort en  
energieverbruik. Hoe we dit gedaan hebben? Op deze pagina 
geven we u een overzicht van de meest belangrijke wijzig- 
ingen aan onze nieuwe generatie VELUX dakramen. 

De elektrisch te openen VELUX INTEGRA®

dakramen (op netstroom of zonne-energie)
worden geleverd met de nieuwe VELUX 
bedieningstablet. Uw elektrische dakraam is
hiermee nog makkelijker en veiliger te bedien-
en en te programmeren. Gebleven is het 
io-homecontrol® bedieningssysteem, zodat u 
met de bedieningstablet ook io-homecontrol® 
producten van andere fabrikanten
kunt bedienen.  

Alle elektrisch te bedienen VELUX INTEGRA® 
dakramen zijn standaard voorzien van een re-
gensensor. Deze regensensor sluit uw dakraam 
bij de eerste druppels regen. Zo blijft uw interi-
eur droog, zelfs als u zelf niet thuis bent.

De nieuwe generatie dakramen
Een kort overzicht van de nieuwe eigenschappen

Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het ver-
antwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe
voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt gepro-
duceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



12 13

3

1

       Het glasoppervlak is bij 
een gelijk dakraamformaat tot 
wel 18% groter dan de vorige 
generatie dakramen. Meer dag-
lichttoetreding, minder stook-
kosten in het stookseizoen.

       Het nieuwe ontwerp van de 
bedieningshandgreep zorgt er 
mede voor dat de bediening 
van het dakraam nog comforta-
beler, stiller en ergonomischer is.

       De zijlijsten van het nieuwe 
dakraam zijn klikbaar. Hierdoor
is het oppervlak glad en strak,
wat het design van het dak-
raam aan de buitenzijde ten 
goede komt.

       Elk dakraam is voorzien van 
montageblokjes voor VELUX raam-
decoratieproducten. Hierdoor zijn 
VELUX raamdecoratieproducten in 
een handomdraai te monteren. 

       In alle dakramen van de 
nieuwe generatie zijn nieuwe 
isolatie-elementen toegevoegd. 
Dit ThermoTechnology™  
materiaal optimaliseert de 
thermische isolatie in het  
dakraam en kozijn.

       Alle grenenhouten VELUX 
dakramen worden standaard 
wit afgelakt. Dit past beter 
bij uw interieur, zorgt voor 
minder onderhoud en reflec-
teert het daglicht verder uw 
kamer in.

1
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Daglicht en frisse lucht zijn de belangrijkste ingrediënten voor een 
gezond en comfortabel klimaat in huis. Een licht, goed geventileerd 
interieur is behagelijk en u beperkt het aantal schadelijke allerge-
nen tot het absolute minimum. Onderzoek heeft aangetoont dat 
deze factoren cruciaal zijn voor een fysiek en emotioneel gevoel 
van welbehagen. 

Welkom in uw favoriete kamer.
Welkom in uw favoriete kamer. Wandel door de verschillende  
kamers en ervaar hoe eenvoudig het is om daglicht en frisse lucht 
in uw huis toe te laten. Natuurlijk stelt ieder type kamer zijn eigen 
eisen om optimaal in te kunnen werken, wonen of spelen. VELUX 
biedt u voor iedere wens de juiste daglichtoplossing. Lees dus snel 
verder en ontdek hoe u van iedere kamer in huis uw favoriete 
ruimte kunt maken. Kiezen wordt bijna onmogelijk.

Wist u dat u 90%
van uw tijd binnen
doorbrengt?

20 24 2816

Woonkamer

Creëer een open, lichte en uit-
nodigende familiekamer met 
een fantastisch uitzicht.

Badkamer

Ventilatie en natuurlijk licht 
maken van iedere douche-
beurt of badsessie een genot.

Slaapkamer

Ontspan op bed in de zon, laat
’s nachts frisse lucht binnen en 
komt tot rust na een drukke 
dag.

Keuken

Daglicht en ventilatie zijn
de perfecte ingrediënten 
voor ieder gerecht.
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32 36

Kinderkamer

Zorg voor een gezonde, frisse
omgeving waarin uw kinderen
kunnen spelen en slapen.

Werkkamer

Ieder project wordt een groot 
succes als uw werkomgeving 
voldoende daglicht, frisse 
lucht en uitzicht heeft. 

Planning

34

Trappenhuis

Breng daglicht in elke hoek 
van uw woning.

Zes eenvoudige stappen naar 
uw eigen VELUX daglichtop-
lossing.

40
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Slaapkamer

1716 17

Slaapkamer 
velux.nl/slaapkamer

De perfecte slaapkamer is een oase van rust. Het is een 
plek waar je helemaal jezelf kan zijn, ver weg van alle hec-
tiek van het dagelijkse leven. Zo kunt u zich iedere nacht 
opnieuw opladen voor een nieuwe dag vol uitdagingen en 
concentratie. Het enige dat u daarvoor nodig heeft is een 
perfect woonklimaat. 

Ons recept voor een geweldige slaapkamer is heel eenvou-
dig: voldoende daglicht, frisse lucht, warmte en uitzicht. 
VELUX dakramen zorgen ervoor dat u alle ingrediënten in 
uw slaapkamer heeft om helemaal tot rust te komen. Vul 
de dakramen aan met de juiste raamdecoratie, zonwering, 
insectenhor en/ of rolluik en uw slaapkamer is helemaal in 
balans. Een plek waar u kunt slapen en ontspannen. Een 
plek waar u fit en vol energie de dag kunt beginnen.

Wat een fantastische 
ochtend

Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het ver-
antwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe
voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt gepro-
duceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



VELUX
dakramen

1716 17slaapkamer

Getoonde oplossing vanaf 

€ 4.200,00
excl. montage, incl. BTW



Word wakker
met een glimlach
Slaapt u graag met geopende dakramen? Of geeft u de 
voorkeur aan een cocon van complete duisternis en stil-
te. Iedereen slaapt op zijn eigen manier. Daarom biedt 
VELUX producten aan die aan alle wensen kunnen vol-
doen. Zo kunt u uw perfecte slaapkamer maken. 

Een comfortabele slaapkamer is een slaapkamer waarin 
u zich kunt afsluiten van de buitenwereld. De kamer mag 
niet te warm, maar zeker ook niet te koud zijn. Regent 
 of stormt het buiten? Dan mogen deze geluiden niet te 
nadrukkelijk het interieur binnendringen. Schijnt de zon 
en heeft u behoefte aan een donkere slaapkamer? Een 
verduisterend rolgordijn of rolluik zorgt ervoor. U heeft 
de controle over wat er tot uw slaapkamer doordringt.  

Wilt u nog meer comfort en gemak? Dan biedt VELUX 
u de VELUX INTEGRA® dakramen. Dit zijn dakramen op 
netstroom of zonne-energie die u met één vinger kunt 
bedienen via de unieke bedieningstablet. Bovendien zijn 
er in de bedieningstablet een aantal programma’s be-
schikbaar die u nog meer comfort en gemak garanderen. 
Gebruik bijvoorbeeld het “goedemorgen” programma, 
waarmee ‘s morgens automatisch uw raamdecoratie  
geopend wordt. De zon wordt zo uw wekker. 

En hebben we het al over het ontwerp van het dakraam
gehad? Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van 
de Nederlandse bevolking graag witte dakramen in   
het interieur integreert. Alle grenenhouten VELUX dak-
ramen worden daarom standaard wit afgelakt geleverd. 

De VELUX INTEGRA® bedieningstablet  
bedient u intuïtief via het touch-screen  
en heeft nuttige voorgeprogrammeerde 
programma’s.

Het nieuwe VELUX dakraam met regen-
geluiddempende kwaliteiten reduceert 
het contactgeluid van regen met wel 
50% en zorgt voor een stiller interieur.

1918

Regengeluid
reductie



Ventilatie
  De unieke, smaakvol vormgegeven bedieningsgreep 
functioneert ook als ventilatieklep. Zo kunt u ventile-
ren, zelfs als het dakraam zelf gesloten is. 

  Plan wanneer uw woning geventileerd wordt met de 
bedieningstablet van de VELUX INTEGRA® dakramen.

Plan wanneer u wakker wordt, ventileert, de zon toelaat of juist weert via de nieuwe VELUX  
INTEGRA® bedieningstablet. Hier houden de rolluiken in de zomer de warmte automatisch 
buiten, terwijl u toch ventileert.

Geniet van een middagdutje overdag met de verduisterend rol-
gordijnen en houdt uw kamer koel met VELUX buitenzonweringen.

Heeft u een plat dak? Ook dan heeft VELUX een daglicht & venti-
latie oplossing voor u. Denk bijvoorbeeld aan de VELUX lichtkoe-
pel, de daglichtbox of de daglichtspot voor het platte dak.

slaapkamer

 Efficient met energie
  Goed isolerende, hoogwaardige beglazing beperkt het 
verlies van warmte tot het minimum

  De netstructuur van buitenzonweringen zorgt ervoor 
dat uw zolder niet te warm wordt

  VELUX verduisterende rolgordijnen, Energie Comfort 
gordijnen en combi plissé gordijnen verhogen de isole-
rende waarde van uw dakraam

  Rolluiken zorgen voor zowel perfecte warmtewering 
als isolatie tegen de kou in de winter. 

  Met de VELUX INTEGRA® bedieningstablet ventileert 
u op de juiste wijze, houdt u uw zolder koel in de zomer 
en gebruikt u de warmte van de zon in de winter om 
uw zolder te verwarmen. 

 Controle over uw VELUX producten
  De producten op netstroom of zonne-energie worden 
standaard geleverd met een VELUX bedieningstablet. 

  Producten op zonne-energie maken gebruik van dag-
licht als energiebron. U heeft geen stopcontact nodig 
om uw product te kunnen bedienen. 

  U kunt uw VELUX INTEGRA® producten vanuit iedere 
kamer in huis bedienen. 

  Alle VELUX INTEGRA® producten zijn voorzien van 
een regensensor. Zo sluiten uw dakramen bij de eerste 
regendruppels en blijft uw interieur droog.

Zonwering & raamdecoratie
  VELUX verduisterende rolgordijnen verduisteren uw 
kamer zo goed als volledig.

  Combineer plissé gordijnen met verduisterende rolgor-
dijnen en krijg optimale controle over de kleur, scherpte 
en hoeveelheid daglicht die uw interieur beroert. 

  Met VELUX buitenzonweringen houdt u de warmte 
van de zon in de zomer buiten.  

191919
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Welkom in uw
geweldige interieur
Of u nu gasten ontvangt, tijd met uw gezin doorbrengt  
of simpelweg wilt ontspannen voor de televisie: uw huis-
kamer is het hart van uw huis. Deze ruimte moet een 
thuis zijn. Een comfortabele plek waar u uzelf bent en de 
waan van de dag achter u kan laten. Een ruimte met veel 
daglicht, frisse lucht en zicht op uw leefomgeving.

Monteer VELUX dakramen in uw woonkamer en u zal  
ervaren dat uw kamer op slag één van de prettigste ruim-
tes is om te verblijven. Daglicht reikt tot in elke hoek, 
u heeft een fantastisch uitzicht en door op de juiste ma-
nier te ventileren blijft het klimaat in de kamer aange-
naam. 

De slanke profielen, de ergonomisch ontworpen bedie-
ningsgreep, de innovatieve bedieningstablet: alles past bij 
elkaar. Tel daarbij op dat alle grenenhouten VELUX dak-
ramen standaard wit afgelakt worden en het is duidelijk: 
VELUX dakramen passen qua ontwerp in ieder interieur.

Woonkamer
velux.nl/woonkamer

2120 21

Woonkamer

Getoonde oplossing vanaf 

€ 2.000,00
excl. montage, incl. BTW

Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 
FSCgecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een 
internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de  
wereldbossen promoot.  

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die  
met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel  
van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde  
fabrieken.
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VELUX
dakramen

2120 21woonkamer



Fantastische ideeën voor
het hart van uw woning
De woonkamer: u brengt er vele uren per dag door. Daarom is het 
belangrijk dat de woonkamer u een comfortabel gevoel geeft. Het 
gevoel dat u er thuis bent. Daglicht, frisse lucht en contact met de 
buitenwereld zijn hierbij heel belangrijk. Ze zorgen voor een open 
ruimte, een ruimte met een gezond binnenklimaat waar u zich be-
hagelijk kunt voelen.

Wilt u een ongehinderd uitzicht? Pas dan een VELUX uitzettui-
melvenster toe. Deze dakramen scharnieren aan de bovenzijde  
in plaats van in het midden, zodat u onder het uitslaande gedeelte 
kunt staan. Plaatst u meubels onder het dakraam? Kies dan voor 
VELUX tuimelvensters, waarbij het draaiend gedeelte in het  
midden scharniert. Voor meer comfort kunt u ook de INTEGRA® 
dakramen kiezen. Hierbij opent u de dakramen met één druk op  
de knop van de bedieningstablet.

Daglicht zorgt voor een open en ruime uitstraling van uw woonka-
mer. Maar soms heeft u de behoefte om het daglicht te verzach-
ten of zelfs compleet buiten te sluiten. Dat kan met VELUX raam-
decoratie. En om te kunnen genieten van frisse lucht zonder het 
gezoem van insecten, kunt u ook een VELUX insectenhor toepas-
sen. En alles kan achteraf gemonteerd worden. 

Voorkomen dat uw huiskamer enorm opwarmt, zonder elektrisch 
te koelen? Pas dan een VELUX buitenzonwering of rolluik toe op 
uw dakraam. Met een buitenzonwering reduceert u de ongewens-
te zonnewarmte met wel 90%, zonder uw uitzicht te verliezen. En 
met een rolluik sluit u de zonnestralen geheel buiten. 

Dakraam buiten handbereik? Open het met één
druk op de knop van de bedieningstablet.

2322 2322



Zijn de dakramen door opklimbaarheid bereikbaar na 
montage? Kies dan voor de VELUX dakramen met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Deze dakramen zijn 
getest volgens de NEN 5096 norm en voldoen aan
weerstandsklasse 2. Ze komen hierdoor in aanmer-
king voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. 

Optimale ventilatie? Monteer meerdere dakramen naast en boven 
elkaar. Zo creéert u het schoorsteeneffect waarmee warme, vochtige 
lucht eenvoudig vervangen word door droge, zuurstofrijke lucht. 

VELUX Energie Comfort gordijnen verbeteren de  
isolerende kwaliteiten van uw VELUX dakraam.

VELUX INTEGRA® dakramen worden standaard geleverd 
met een bedieningstablet. Deze tablet is voorzien van een 
aantal automatische programma’s, waarmee u optimale 
controle heeft over het klimaat in uw woning. 

Ventilatie
 Voor optimale ventilatie van uw woning kunt u het 
beste een dakraam aan beide zijden van het dak of 
boven elkaar monteren. Zo krijgt u een optimale 
luchtcirculatie in uw kamer.

 De bedieningsgreep doet tevens dienst als ventilatie-
klep. Door deze één klik te openen kunt u ventileren, 
zelfs als het dakraam zelf gesloten is. 

 Bedieningsopties
 Wilt u meer comfort? Kies dan voor VELUX INTEGRA® 
dakramen (op netstroom of zonne-energie). 

 Met de bedieningstablet van VELUX INTEGRA®  
dakramen kunt u overal in huis uw dakramen en  
raamdecoratie openen en sluiten.

 Met de voorgeprogrammeerde programma’s voorkomt 
u dat uw huis te warm wordt en uw meubels verkleuren.

Zonwering & raamdecoratie
  VELUX raamdecoratie is beschikbaar in een ruime 
keuze aan kleuren en dessins. Er is voor ieder interieur 
een kleur of dessin beschikbaar.

  VELUX buitenzonwering blokkeert de ongewenste 
zonnewarmte voordat het door het glas van het  
dakraam komt. U behoudt wel uw uitzicht dankzij de 
netstructuur van het product. 

  Rolluiken bieden perfecte warmtewering, verhogen 
de isolerende werking van het dakraam en 
verminderen contactgeluid van regen of hagel. 

    Onderhoud
 Alle grenenhouten VELUX dakramen worden stan-
daard wit afgelakt geleverd. Hierdoor wordt de  
reguliere onderhoudscyclus met factor 2 verlengd.
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Uw dag start pas echt in de badkamer. Want wakker 
wordt u pas na een verkwikkende douche of ontspan-
nen bad. Ook in de badkamer is goed (dag)licht onmis-
baar om bijvoorbeeld te kunnen scheren, op te maken 
of het haar in model te brengen. VELUX dakramen 
brengen daglicht in uw badkamer, voeren warme 
vochtige lucht af en laten frisse, zuurstofrijke lucht 
binnen. Zo voorkomt u dat uw badkamer bevolkt  
word door allerlei kwalijke allergenen en schimmels  
en houdt u het binnenklimaat gezond.

Privacy is cruciaal voor een badkamer. Gelukkig levert
VELUX privacy glas (difuus glas/melkglas), raamdeco-
ratie en rolluiken waarmee uw privacy gegarandeerd 
is. Zo kunt u onbezorgd uw dag beginnen of juist  
beëindigen. 

Een ontspannen start 
van iedere dag

Badkamer
velux.nl/badkamer

Badkamer
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VELUX dakramen brengen daglicht, frisse lucht en een
comfortabel gevoel in iedere badkamer. Daarnaast is het 
belangrijk dat u zich geen zorgen hoeft te maken over 
het onderhoud aan uw dakramen. Daarom levert VELUX 
u, naast de standaard wit afgelakte dakramen, ook een 
serie wit afgelakte, vochtbestendige VELUX dakramen 
voor vochtige ruimten. Voor extra privacy en een stijlvol-
le toevoeging aan uw badkamer, levert VELUX bijvoor-
beeld ook privacyglas (melkglas/difuus glas) en alumini-
um jaloezieën. Hiermee kunt u de buitenwereld buiten 
sluiten, de invalshoek en de hoeveelheid daglicht perfect 
reguleren.

Wist u dat u met VELUX dakramen de vochtige lucht na 
het douchen eenvoudig kunt afvoeren? Zowel de tuimel-
vensters als uitzettuimelvensters zijn voorzien van een 
vensterbrede bedieningsgreep aan de bovenzijde. Deze 
bedieningsgreep doet tevens dienst als ventilatieklep. 
Klik hem één stand open en u ventileert zonder het dak-
raam zelf te openen. Zo blijft het klimaat in uw badka-
mer aangenaam en vrij van schadelijke allergenen en 
schimmels.

Wilt u vanuit uw badkuip uw dakraam elektrisch kunnen 
openen? Kies dan voor INTEGRA® dakramen van VELUX. 
Ze zijn verkrijgbaar op netstroom of zonne-energie. Met 
de unieke en makkelijk te bedienen VELUX bedieningsta-
blet opent en sluit u uw dakraam, jaloezie, rolluik of bui-
tenzonwering met één druk op de knop vanuit uw bad-
kuip. Uw badkamer verandert op slag in een ware spa.

Dakraam voor vochtige ruimten Dakraam, grenenhout,
wit afgelakt

Dakramen voor vochtige ruimten
Deze dakramen beschikken over een met warmte behandelde houten 
kern, met daaromheen een naadloze, wit afgelakte en vochtbestendi-
ge afwerklaag van polyurethaan. Het onderhoud wordt tot het mini-
mum beperkt en de witte kleur staat fris, hygiënisch en smaakvol in 
iedere badkamer.

Baden in daglicht
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Daglicht in uw inpandige badkamer?  
Dat kan met de VELUX daglichtspot. 

Programmeer zelf uw dakramen en laat ze ventile-
ren op het tijdstip dat u het beste uitkomt. U heeft 
de controle met de VELUX bedieningstablet. 

Heeft u een badkamer direct onder een plat dak? Met de VELUX licht-
koepel heeft u vanuit uw badkuip direct zicht op de sterren of de zon!

Perfect voor vochtige ruimten zoals badkamers:
de wit afgelakte, onderhoudsarme dakramen en
VELUX jaloezieën.

Ventilatie
 Onze unieke bedieningsgreep doet ook 
dienst als ventilatieklep. Klik de klep 
één stand open en u ventileert zonder 
het raam zelf te openen. 

 Met VELUX INTEGRA® dakramen 
kunt u vooraf programmeren wanneer 
u wilt ventileren. 

 U kunt VELUX dakramen zelfs openen 
als u de raamdecoratie, insectenhor en 
zonwering in gebruik heeft. 

 Gebruik de “Quick ventilation” knop 
om kort (15 minuten) te ventileren met 
één druk op de knop. 

Bedieningsopties
 Wordt uw nieuwe dakraam buiten 
handbereik gemonteerd? Kies dan 
voor de VELUX INTEGRA® dakramen 
op zonne-energie of netstroom.

 De regensensor op de elektrische 
VELUX INTEGRA® dakramen sluiten 
het dakraam bij de eerste druppels  
regen en houden uw interieur droog.

Zonwering & raamdecoratie
 Geef kleur en stijl aan uw badkamer 
met de jaloezieën van VELUX. Ze zor-
gen voor privacy en optimale controle 
over daglicht. 

 Houdt uw badkamer lekker koel in de 
zomer met een VELUX buitenzonwering.
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Keuken
velux.nl/keuken

Keuken

De keuken is één van de drukste ruimtes in huis. Je bereidt er 
de maaltijden, eet er, wast er af, hebt er goede gesprekken 
rond de keukentafel. Omdat er zoveel activiteiten in de keuken 
plaats vinden, is het belangrijk dat er veel daglicht is, dat er 
goed geventileerd kan worden en dat de keuken een open en 
welkome sfeer biedt. Hoe kun je dat beter bereiken dan met 
veel dakramen?

Het bereiden van maaltijden gaat gepaard met snijwerk, veel 
vocht, warmte en geurige ingrediënten. Goed licht op het 
werkblad en voldoende afvoer van vochtige lucht is belangrijk 
om de bereiding van een maaltijd te laten slagen. Daglicht & 
ventilatie zijn belangrijke ingrediënten. VELUX dakramen zor-
gen al meer dan 70 jaar voor daglicht, frisse lucht en meer 
comfort in iedere kamer. Dus waarom niet in uw keuken?

De mooiste
ingrediënten
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Een snufje daglicht
en ventilatie toevoegen
Een daglichtsysteem (koppeling van meerdere dakra-
men) kan wonderen doen voor ieder gerecht dat u  
bereidt. Waarom? Omdat u hierdoor voldoende dag-
licht heeft op uw werkblad. Zo kunt u de ingredieënten 
veilig snijden, mixen en kneden. Daarnaast wordt war-
me, vochtige lucht snel afgevoerd en maakt het de 
keuken open, warm en gezellig voor iedereen. U krijgt 
goede gesprekken rond de keukentafel, de geur van 
vers bereid voedsel bereikt uw neus. Is dat niet waar-
om de keuken vaak de gezelligste ruimte in huis is?

De keuken is vaak de centrale ruimte in huis. De plek 
waar u eet, tijd doorbrengt met uw gezin, kookt en  
nageniet van een goede maaltijd. Bij het snijden van  
de ingrediënten is het belangrijk dat u goed licht heeft 
op uw werkblad. Zo voorkomt u dat u zich in de vingers
snijdt of uw ingrediënten door elkaar haalt. En om 
vocht en geurtjes snel af te voeren, kunt u met VELUX 
dakramen eenvoudig ventileren. U hoeft alleen de be-
dieningsgreep één klik te openen.

Wilt u het daglicht verzachten, de invalshoek aanpas-
sen of buiten sluiten? Onze raamdecoratie biedt u een 
ruime keuze. Denk bijvoorbeeld aan onze jaloezieën. De 
aluminium lamellen kunt u qua richting en positie in 
het dakraam veranderen. Zo heeft u optimale controle 
over het binnenvallende daglicht.  

Met insectenhorren kunt 
u ventileren zonder daarbij 
uw maaltijd te laten ver-
storen door ongewenste 
insecten.
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 keukens

Zelfs in keukens met een plat dak kunt u daglicht op uw werkblad krijgen.  
Met de VELUX lichtkoepel komt daglicht ook onder het platte dak.

Een set VELUX dakramen maakt van uw keuken een warme, 
open en ruime ruimte waarin iedereen zich welkom voelt.

VELUX raamdecoratie geeft u optimale controle 
over de hoeveelheid daglicht die uw keuken betreed.

 Energie-efficiënt
  De VELUX buitenzonwering behoudt dankzij 
de netstructuur uw uitzicht, maar houden 
de warmte buiten in de zomer.

  Op de juiste wijze ventileren reduceert de 
noodzaak voor mechanische ventilatie tot 
het minimum. Geurtjes en vochtige lucht 
worden zo snel op natuurlijke wijze afge-
voerd.

 Bedieningsopties
 Kies VELUX INTEGRA® dakramen op net-
stroom of zonne-energie voor meer comfort 
en gemak.

 Open uw dakramen met één druk op de knop 
en ventileer alle (nare) kookluchtjes en het 
overschot aan vocht weg.

Ventilatie
 Eenvoudig uw keuken ventileren en de 
stoom, warmte en geurtjes afvoeren? Met 
VELUX dakramen doet u dat op natuurlijke 
en energie- zuinige wijze. 

 Plaats twee dakramen tegen over of onder 
elkaar om een ideale luchtcirculatie te 
krijgen.

Zonwering & raamdecoratie
 Optimale controle over de richting en hoe-
veelheid binnentredend daglicht? Met 
VELUX  jaloezieën.

 U kunt elektrisch te bedienen  raamdecora-
tie, zonwering en rolluiken monteren in uw 
dakramen.
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Elk kind profiteert van een ruime slaapkamer die  
gevuld word met daglicht en frisse lucht. Laat ze 
groeien in het zonlicht. Laat ze veilig spelen en prik- 
kel hun fantasie met een fantastisch uitzicht. 

Wist u dat ventilatie heel belangrijk is voor de gezond-
heid van uw kind? Door goede ventilatie van hun ka-
mer voert u vochtige, warme lucht met allergenen 
en schimmels af. De droge en zuurstofrijke lucht die 
ervoor in de plaats komt is gezonder en bevordert  
hun prestaties. Met VELUX dakramen zorgt u ervoor 
dat uw kinderen een eigen, comfortabele plek in huis 
hebben om te spelen, huiswerk te maken, te slapen 
en uitgerust wakker te worden. Dat wilt u toch ook? 

Verlicht de  
speelplaats
van uw kind

Kinderkamer

Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 
1 januari 2012 FSCgecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk 
dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.  

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met 
de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze 
dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.
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VELUX
dakramen

Kinderkamer

Groeien, leren, slapen, spelen: voor alle activiteiten van 
uw kind is het belangrijk dat het in een veilige, gezonde 
en comfortabele omgeving gebeurt. Met VELUX dak-
ramen weet u zeker dat aan die voorwaarde voldaan 
wordt. De kamer zal baden in daglicht, voldoende frisse 
lucht bevatten en uw kind kan genieten van een fan-
tastisch uitzicht.

Heeft uw kind last van het getik van regen of hagel op
het dakraam? Pas dan een regengeluiddempend dak-
raam toe en uw kind zal ‘s nachts heerlijk doorslapen. 

In de zomer kan een kinderkamer flink opwarmen. Met
een VELUX buitenzonwering voorkomt u dat zonder
dat het uitzicht verloren gaat. Uw kind kan zijn huis-
werk maken zonder dat de warmte de concentratie 
verstoort.

Daarnaast kunt u het daglicht zo goed als totaal bui-
tensluiten met een verduisterend rolgordijn of Energie 
comfort gordijn. Zo kan uw zoon of dochter rustig een 
middagdutje doen of lekker uitslapen in het weekend. 
Bovendien verhogen deze producten de isolerende 
kwaliteiten van uw dakraam, zodat de warmte in de 
winter binnen blijft en u bespaart op uw stookkosten. 
Ideaal toch?

Spelen, slapen of
huiswerk maken

 Binnenklimaat
 Ons nieuwe regengeluiddempend dak-
raam zorgt voor een goede nachtrust van 
uw kind, zelfs als het regent of hagelt.

 Daglicht is het beste licht om te spelen, 
lezen, huiswerk te maken.

 Wordt de kamer te warm? Monteer een 
VELUX buitenzonwering en de kamer 
blijft lekker koel.

 Veiligheid
 VELUX biedt ook HR++ veiligheidsbegla-
zing in haar dakramen aan. Dit glas is voor-
zien van een gelamineerde laag, die voor-
komt dat het glas versplintert en uw kind  
verwondt bij glasbreuk.

 De tuimelvensters hebben de vensterbre-
de bedieningsgreep aan de bovenzijde van 
het dakraam waar kleine kinderen niet bij 
kunnen. Voor uitzettuimelramen zijn er slo-
ten verkrijgbaar voor de handgreep aan de 
onderzijde. 

 Kiest u voor VELUX INTEGRA®. Dan kunt u 
middels de bedieningstablet de “Huis ver-
laten” modus inschakelen. Dit programma 
sluit al uw VELUX dakramen met één druk 
op de knop. 

Zonwering & raamdecoratie
  Met een verduisterend rolgordijn plus 
plissé combineert u verduistering met het 
verzachten van daglicht in één product. 

  Het VELUX INTEGRA®’s “Goede Nacht” 
programma zorgt ervoor dat uw raamde-
coratieproduct ‘s avonds automatisch 
sluit en u de privacy biedt die u nodig 
heeft om lekker te kunnen slapen. 

  Het Energie Comfort Gordijn is niet alleen 
smaakvol vorm gegeven. Het houdt in de 
winter ook de warmte in kamer. Zo be-
spaart u met uw gordijn op uw stookkos-
ten.

Ventilatie
 Daglicht en frisse lucht is gezond voor 
de groei van uw kind en zorgt ervoor dat 
uw kind zich goed kan concentreren.

 Ventileren wordt eenvoudig als u twee 
of meer ramen boven elkaar of tegen-
over elkaar monteert. Zo wordt de lucht-
circulatie in de kamer op gang gebracht 
en de oude vochtige lucht vervangen 
door droge frisse lucht. 

 Ventileren wordt nog eenvoudiger met 
een elektrisch VELUX INTEGRA® dak-
raam. Hiermee kunt u via de bedienings-
tablet ventilatieprogramma’s instellen 
en zo optimaal ventileren.
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Uw zolder is de perfecte plek voor een comfortabele 
werkkamer. Geen geluid van voetstappen boven u,
de commotie van de straat is ver weg. Niets houdt
u tegen om geconcentreerd aan het werk te zijn en
uw creativiteit los te laten op de projecten die u moet
voltooien. Er is voldoende daglicht en frisse lucht om 
het klimaat in de kamer aangenaam te houden.  
En er is een fantastisch uitzicht beschikbaar voor  
nieuwe ideeën. 

Comfortabel
werken

Werkkamer
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Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 
FSCgecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk 
dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.  
De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met 
de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze 
dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



De zon is uw natuurlijke bureaulamp. Door een VELUX
dakraam te monteren zorgt u ervoor dat deze lamp uw 
bureau kan bereiken. Daarnaast voorzien dakramen in 
frisse lucht en krijgt u een fantastisch uitzicht. Niets 
staat een perfecte werkdag meer in de weg.

Een uitzettuimelvenster zorgt ervoor dat u ongehin-
derd van het uitzicht kan genieten. Het dakraam schar-
niert aan de bovenzijde en opent naar buiten toe mid-
dels een handgreep aan de onderzijde van het dakraam. 

Een tuimelvenster kan perfect toegepast worden wan-
neer het dakraam buiten handbereik gemonteerd wordt. 
Dit dakraam scharniert in het midden en opent middels 
de smaakvollle, vensterbrede bedieningsgreep aan de 
bovenzijde van het dakraam.

Is het daglicht te scherp of wordt uw werkkamer te 
warm? Dan bieden VELUX raamdecoratieproducten en 
buitenzonweringen u de ideale oplossing. Een plissé 
gordijn verzacht bijvoorbeeld het binnenvallende licht 
en geeft de werkkamer een warme gloed. Met een bui-
tenzonwering behoudt u uw uitzicht, maar reduceert
u wel de ongewenste warmte van de zon tot wel 90%.

Over onderhoud wilt u tijdens uw werk natuurlijk zo 
min mogelijk nadenken. Daarom worden VELUX dakra-
men standaard wit afgelakt geleverd. Dat verlengt de 
onderhoudscyclus van uw dakraam met factor 2 ten 
opzichte van blank afgelakte dakramen. En ze passen 
perfect in bijna ieder Nederlands interieur.

Een zonnige dag
werken

VELUX
dakramen

    Onderhoud
  Onze dakramen worden standaard wit afge-
lakt geleverd. Dit verlengt de onderhoudscy-
clus met factor 2 ten opzichte van blank af-
gelakte dakramen. 

  Profiteren van een zo goed als onderhouds-
vrije afwerking van uw dakraam? De wit af-
gelakte, onderhoudsarme dakramen hebben 
wel een houten kern, maar deze is voorzien 
van een naadloze polyurethane afwerklaag. 
Vocht en zon hebben geen invloed op het 
hout van deze dakramen.

 Werkklimaat
 Er moet voldoende daglicht op de werk-
plek beschikbaar zijn. Een VELUX dak-
raam zorgt op natuurlijke wijze voor dag-
licht op ieder bureau.

 Voldoende frisse lucht zorgt ervoor dat u 
niet gaat gapen en knikkebollen door een 
gebrek aan zuurstofrijke lucht in de werk-
kamer. Met een VELUX dakraam kunt u de 
gehele dag ventileren, zelfs als het dak-
raam zelf gesloten is.

Ventilatie
 Open de stijlvolle en ergonomisch vormgege-
ven bedieningsgreep met één klik en u venti-
leert zonder het dakraam zelf te openen. 

 Frisse lucht en regelmatig ventileren draagt 
bij aan een gezond en gebalanceerd woonkli-
maat op uw werkkamer. Het zorgt ervoor dat 
u zich optimaal kunt blijven concentreren op 
uw werk.

Zonwering & raamdecoratie
 Plissé gordijnen kunnen op ieder punt in het    
dakraam gepositioneerd worden en zo het    
daglicht verzachten. 

 Voor een meer industriële stijl kunt u ook    
jaloezieën toepassen. 

 Voor zonnige ruimten kan het nodig zijn de 
warmte te weren. Dat doet u met VELUX 
buitenzonweringen. Dankzij de netstruc-
tuur behoudt u toch uw uitzicht. 

 Bediening
 Wordt uw dakraam hoger in het dak gemon-
teerd? Met VELUX INTEGRA® dakramen 
opent en sluit u ze met één veeg van uw vin-
ger over de bedieningstablet.

 Ontstaat er een regenbui? Geen probleem! 
Dankzij de regensensor sluit het INTEGRA® 
dakraam zich bij de eerste druppels regen.
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Trappenhuis

De gang en het trappenhuis zijn in de meeste huizen “ver-
geten” ruimten. Daglicht bereikt het trappenhuis zo goed 
als niet, waardoor het donker en onwelkom aanvoelt. Breng 
daglicht in uw gang en trappenhuis en u komt uw huis binnen 
in een open en comfortabele ruimte. Ga de trap op en loop 
het daglicht tegemoet. U zult zich welkom voelen, vanuit 
welke kamer u uw gang en trappenhuis ook betreedt.

Een trap naar daglicht
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VELUX
daglichtspot

Kent u het gevoel dat u de gang van huis snel wilt ver-
laten, omdat deze donker en onbehagelijk aanvoelt? 
Met een dakraam, lichtkoepel of daglichtspot is dat 
gevoel in één klap verdwenen. De gang, het trappen-
huis: het heeft nog nooit zo welkom en comfortabel 
aangevoeld. Dat is het effect van daglicht.

Wilt u dakramen hoger in het dak, boven uw trappen-
huis monteren? Dan adviseert VELUX u te kiezen voor 
de vochtbestendige, wit afgelakte VELUX INTEGRA® 
dakramen. Deze dakramen vergen zo goed als geen 
onderhoud, zijn elektrisch (op netstroom of zonne-
energie) te bedienen met de nieuwe bedieningstablet 
en standaard voorzien van een regensensor. U heeft 
bijna geen omkijken naar deze dakramen en ze bren-
gen veel daglicht in uw gang of trappenhuis. 

Wist u dat de VELUX daglichtspot eenvoudig te mon-
teren is bij inpandige gangen die niet direct onder het 
dak gesitueerd zijn? Dankzij de reflecterende stugge 
buis wordt daglicht direct uw gang of trappenhuis in 
gereflecteerd. In bijna iedere gang is een oplossing 
met natuurlijk licht mogelijk. Heet uw gasten welkom 
in een goed verlichte gang. Het is binnen handbereik.

Daglicht op
onverwachte
plekken

Heeft u een inpandige gang of trappenhuis?  
De daglichtspot brengt de oplossing voor  
situaties die niet direct onder het dak liggen. 
Een reflecterende stugge buis vormt de ver- 
binding tussen het dakraam aan de buitenzijde 
en het plafondarmatuur aan interieurzijde.
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Ventilatie
 Niets is zo vervelend als een donkere be-
dompte gang. Een dakraam brengt niet  
alleen daglicht, maar ook frisse lucht in 
uw gang. 

 Open beneden een raam of deur en boven 
een dakraam. Zo voert u vochtige, warme 
lucht efficient af en voert u frisse, zuur-
stofrijke lucht aan. Dat is ventileren vol-
gens het schoorsteeneffect.

Zonwering & raamdecoratie
 Wordt het te warm in de gang? Plaats 
een buitenzonwering op uw dakraam. Zo 
blijft u daglicht in uw gang brengen, maar 
weert u de warmte. 

 U kunt het daglicht ook verzachten met  
bijvoorbeeld een plissé gordijn of rolgor-
dijn.

 Bediening
 Plaatst u een dakraam in uw trappen-
huis of gang, maar buiten handbereik? 
Kies dan voor de VELUX INTEGRA® 
dakraam (op netstroom of zonne-ener-
gie). Zo kunt u het dakraam toch openen 
met één veeg van uw vinger over het 
touchscreen van de bedieningstablet.

 Bevindt uw gang zich onder een plat 
dak? Met de elektrische lichtkoepel 
kunt u toch daglicht in uw gang bren-
gen, ventileren en uitzicht op de hemel 
behouden.

Trappenhuis
velux.nl/trappenhuis



Profiteer van de zon
De wereld is een gigantische uitdaging aangegaan om 
de traditionele fossiele brandstoffen te vervangen door 
nieuwe, duurzame energiebronnen. Deze uitdaging strekt 
zich ook uit naar ieders huishouden, waar generaties lang 
gebruik gemaakt is van kolen, olie en gas als energiebron. 
In Europa is meer dan 40% van de energieconsumptie  
gerelateerd aan het huishouden.

In deze context kunt u de zon rustig als de ultieme alter-
natieve energiebron beschouwen. Elk jaar levert de zon 
1.500x meer energie aan de aarde dan wij allemaal ge-
bruiken. Toch gebruiken we tot nu toe slechts een fractie 
van de energie die de zon aan ons levert.

Als het aankomt op het opvangen en gebruik van zonne-
warmte, biedt VELUX oplossingen die behoren tot de 
meest geavanceerde zonnewarmtesystemen. Met het 
juiste aantal zonnecollectoren kan tot 70% van de energi-
econsumptie voor warm tapwater (en verwarming) af-
gedekt worden. Dit betekent dat een solar systeem met 
VELUX zonnecollectoren voor een aanzienlijke reductie 
van de energiekosten en uitstoot van CO2 zorgt. 

Monteer VELUX zonnecollectoren voor uw warm tapwater systeem.

VIESSMANN in Nederland
Telefoon: 010-4.584.444
E-mail: info-nl@viessmann.com
Website: www.viessmann.nl

De VELUX Groep beveelt Viessmann 
aan voor u solar systeem

VELUX beveelt Viessmann aan voor de levering van uw 
zonneboiler. Waar VELUX de beste keuze is voor uw dakra-
men, daglichtsystemen, lichtkoepels en plat dak producten, 
is Viessmann dat voor uw warm tapwatersysteem. Viess-
manns expertise helpt u om het perfecte solar systeem te 
creëren in combinatie met het juiste aantal VELUX zonne-
collectoren en de juiste Viessmann zonneboiler.

Een samenwerking  
die u het beste van 
twee werelden brengt
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VELUX
zonnecollectoren

 Bediening
  De VELUX zonnecollectoren kun- 
nen tot 70% van de huishoudelijke 
warm tapwaterconsumptie afdek-
ken en een substantiële bijdrage  
leveren aan de verwarming van 
de woning.

  De oppervlakte van de VELUX  
zonnecollectoren zijn ontspiegeld. 
Hierdoor gaat wel 96% van de  
zonnestralen door het glas naar 
de absorbtieplaat.

  De absortieplaat wordt gemaakt 
van koper en bevat een nieuw type 
harp-vormig ontwerp. Hierdoor 
wordt het drukverlies binnen de  
collector tot een minimum beperkt.

Montage en onderhoud
 De geïsoleerde flexibele en roestvrij 
stalen buizen zorgen voor een snelle 
en veilige installatie. Alle buizen 
worden op maat gemaakt en zijn 
veilig en eenvoudig op elkaar aan te 
sluiten zonder pakkingen en extra 
fittingen.

 VELUX zonnecollectoren worden 
op dezelfde wijze in het dak ge- 
monteerd als VELUX dakramen. 
U bent zo zeker van een veilige 
en waterdichte toepassing. U kunt 
ze zelfs koppelen aan VELUX dak- 
ramen.

VELUX zonnecollectoren worden op dezelfde wijze gemonteerd als dakramen. 
U maakt gebruik van de standaard VELUX gootstukken. Dit garandeert een 
perfecte en waterdichte aansluiting tussen dak en zonnecollector.

De oppervlakte van de VELUX zonnecollectoren is ontspiegeld. Hierdoor gaat wel 
96% van de zonnestralen door het glas naar de absorbtieplaat. Hierdoor behoren 
VELUX zonnecollectoren tot de meest efficiënte collectoren op de markt.
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Bediening
•  Voor een steile dakhelling of 

een plat dak
•  Kies de juiste wijze van bediening
•  Kies handmatig, elektrisch of 

op zonne-energie

Daglicht, zicht en ventilatie
•  Verdeel het daglicht
•  Het uitzicht door een dakraam
•  Optimaliseer ventilatiemogelijkheden

Afwerking
•  Bepaal de functie van de ruimte
•  Afwerking aan de binnenzijde
•  Afwerking aan de buitenzijde

Installatieproducten
•  Het VELUX systeem
•  Inbouwmogelijkheden
•  Interieurafwerking

Beglazing
•  Eigenschappen van glas
•  Regengeluiddemping
•  Extra energiebesparing

Raamdecoratie en zonwering
•  Controle over daglicht, warmte en  

energie-efficiëntie 

Zonnecollectoren
•  Creëer nog meer energie-efficiëntie  

met een VELUX Solar systeem.

Planning in 6 stappen

1

2

3

5

4

6



Hoe gaat u uw zolder of uitbouw gebruiken? Wordt 
het een ruimte om in te slapen, te douchen, te werken 
of te koken? Hoeveel daglicht wenst u en tot hoe diep
moet het daglicht in uw kamer reiken? Hoe belangrijk 
is het uitzicht? Wordt het dakraam binnen of buiten
handbereik gemonteerd?  

De antwoorden op deze vragen helpen u om het juiste 
aantal en het juiste type dakramen te kiezen. Houdt 
daarbij in gedachten dat het makkelijker is om een 
compleet daglichtsysteem te monteren, dan achteraf 
dakramen of elektrische componenten toe te voegen.  

1 Kies uw
dakramen

De unieke bedieningsgreep op dit dakraam
maakt het eenvoudig het dakraam te ope-
nen en sluiten, zelfs als er meubels onder 
geplaatst worden. Het dakraam scharniert 
in het midden en opent door het tot 180° 
om zijn as te roteren. Dat maakt het gelijk 
eenvoudig om de buitenruit te reinigen.

De elektrisch bediende INTEGRA® dak-
ramen openen met een gebruiksvriende-
lijke bedieningstablet. Ideaal voor dakra-
men die buiten handbereik gemonteerd 
worden. Deze dakramen werken op net-
stroom of zonne-energie. De bedienings-
tablet is voorzien van een aantal nuttige 
programma’s om optimaal te ventileren, 
privacy te creëren of al uw dakramen te 
sluiten bij het verlaten van het huis.

De VELUX uitzettuimelvensters scharnie-
ren aan de bovenzijde en openen van on-
deraf naar buiten toe open met een maxi-
male hoek van 45° ten opzichte van de 
dakhelling. Zo krijgt u een ongehinderd 
uitzicht over uw omgeving. Er ontstaat 
extra staruimte als het dakraam geopend 
is. Om de buitenruit te kunnen reinigen, 
kan dit type dakraam ook in het midden 
scharnieren en 180° om zijn as roteren. 

Tuimelvenster Elektrisch dakraam Uitzettuimelvenster



Sommige kamers profiteren meer van meer daglicht 
dan anderen. Als uw dak een vlakkere dakhelling heeft, 
heeft u langere dakramen nodig om van meer uitzicht 
en meer daglicht te kunnen genieten.

U kunt uw project optimaliseren en meer daglicht in 
uw zolder of uitbouw toelaten door de positie en het 
aantal dakramen of lichtkoepels van tevoren goed te 
berekenen.

2 Kies de juiste positie 
voor uw dakraam

Geniet van een fantastisch uitzicht, of u nu
zit of staat. Heeft u een dak met een flauwe
dakhelling? Dan heeft u langere dakramen
nodig om uitzicht te creëren. 

Koppel VELUX dakramen naast elkaar, boven  
elkaar of tegenover elkaar. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. U krijgt niet alleen veel daglicht en fris-
se lucht: uw uitzicht wordt fantastisch en uw  
kamer zal bijzonder ruim aanvoelen. 

Meer dakramen betekent automatisch meer dag-
licht. Maar ook de positie van het dakraam is be-
langrijk voor de  verspreiding van het daglicht in 
de ruimte. Hoe hoger het dakraam gemonteerd 
wordt, hoe dieper het daglicht in de ruimte komt.  

1. Verdeel het daglicht

2. Verbeter uw uitzicht

3. Kies uw combinatie



Bij VELUX heeft u de keuze uit verschillende af-
werkingen voor de binnenzijde en buitenzijde van 
uw nieuwe dakraam. Kies wat het beste bij uw 
voorkeuren past.

3 Kies de afwerking
van uw dakraam 4 Kies uw  

beglazing

Wij bieden een volledig assortiment aan glastypen. 
Zo kunnen we voldoen aan uw wensen. Kies het juis-
te type glas voor uw dakraam. Standaard worden 
VELUX dakramen geleverd met HR++ beglazing. 

Optionele eigenschappen 
voor glas

Isolatie tegen warmte 
HR++ glaselementen reduceren het warmteverlies via 
het dakraam en verbeteren het woonklimaat in huis.

Veiligheid 
Veiligheidsglas zorgt voor veiligheid van mensen die  
slapen, werken of spelen onder het dakraam. Dankzij  
de gelamineerde laag  wordt bij breuk het glas bij  
elkaar gehouden. 

Reductie regengeluid  
Het getik van regen of hagel op het glas kan de nacht-
rust verstoren. Dankzij o.a. het speciale glas van regen-
geluiddempende dakramen, wordt het getik van regen 
of hagel op het dakraam tot wel 7dB gereduceerd. 

Anti-dauw coating 
De unieke en de speciale anti-dauw coating reduceert 
het dauw op de buitenruit tot het minimum.

Vuilafstotende coating 
De unieke vuilafstotende coating zorgt ervoor 
dat vuil geen gelegenheid krijgt om zich aan de 
ruit te hechten. Bij iedere regenbui wordt de 
ruit door de regen van het ergste vuil ontdaan.

Warmtewering 
Met veel glas kan uw zolder flink opwarmen. Met  
een buitenzonwering of zonwerende beglazing blijft  
de temperatuur op uw zolder aangenaam zonder  
mechanisch te hoeven koelen.

Energiebalans 
Een perfecte energiebalans? Dat bereikt u door in 
de winter zoveel mogelijk zon toe te laten en zomers  
de warmte zoveel mogelijk te weren. De keuze voor  
het juiste glaselement helpt de energiebalans in uw  
woning optimaal te houden.

Voor nog meer veiligheid advi-
seert VELUX het gebruik van 
HR++ veiligheidsglas. Veilig-
heidsglas heeft één of meer  
lagen plastic ertussen (PVB). 
Wanneer de ruit breekt, zorgt 
de PVB laag ervoor dat de glas-
fragmenten bijeen gehouden 
worden. Pas dit glas toe in 
ruimten  waar mensen slapen, 
werken of spelen. 

Wit afgelakt, 
vochtbestendig
dakraam

De met warmte behandelde 
houten kern van dit dakraam 
is omhult met een naadloze, 
wit afgelakte polyurethane
afwerklaag (kunststof). 
Vocht en zon hebben geen in-
vloed op het hout, waardoor 
u zo goed als geen onderhoud 
hoeft te plegen aan het dak-
raam. Ideaal voor vochtige
ruimten zoals badkamers,
zolders waar de ketel is gesi-
tueerd en keukens of hoog 
geplaatste dakramen zoals  
in een trappenhuis of hoge 
zolder. 

Grenenhout,
wit afgelakt

VELUX dakramen worden 
standaard wit afgelakt ge-
leverd. Het voordeel is een 
langere onderhoudscyclus
(factor 2 ten opzichte van 
blank afgelakte dakramen). 
Bovendien past de witte 
kleur van het dakraam in 
vrijwel ieder Nederlands  
interieur.



Het assortiment gootstukken en installatieproducten 
van VELUX zorgt ervoor dat dakramen snel en eenvou-
dig op professionele wijze kunnen worden geïnstal-
leerd. En omdat alle originele VELUX producten voor 

elkaar gemaakt zijn, bent u er zeker van dat uw hoog-
waardige dakraam wind- en waterdicht is - van binnen 
en van buiten.    

5 Kies de juiste
installatieproducten

Onze dakramen zijn voorbereid op verdiepte 
montage in het dakoppervlak. U of uw aanne-
mer kunnen exact dezelfde montagebeugels 
gebruiken als bij montage op normaal niveau. 
Zo wordt het dakraam optimaal in het dak- 
oppervlak geïntegreerd.

10 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie op 
VELUX dakramen, lichtkoepels, daglichtboxen 
en lichtstraten (inclusief de beglazing*), VELUX 
gootstukken en installatieproducten, zoals de 
waterkerende manchet, de dampremmende  
folie en de interieurafwerking.

* Uitgezonderd breukschade.

VELUX biedt verschillende soorten gootstuk-
ken, voor de perfecte aansluiting tussen dak en 
dakraam. Kies het juiste gootstuk voor uw pro-
ject.

10 jaar garantie

Het unieke VELUX Thermo Technology™ zorgt 
voor een uitstekende isolerende werking in de 
constructie van het VELUX dakraam. Het is een 
krachtig schild tegen warmteverlies via het 
dakraam.

Thermische isolatie

Integratie in het dak

100% waterdicht



Kies uw raamdecoratie
& zonwering6

• 100% weren van insecten
•  Netstructuur, uw uitzicht  

blijft behouden

Insectenhor

•  Verduisterend 
rolgordijn

•  Zo goed als volledige 
verduistering

• Traploze bediening

•  Zo goed als volledige 
verduistering

• Traploze bediening
•  Designproduct voor 

ieder interieur

•  Zo goed als volledige  
verduistering

• Traploze bediening
•  Zowel verduisteren als  

verzachten van dag-
licht

•  Zo goed als volledige 
verduistering

•  Optimale 
bescherming tegen 
de warmte

• Veiligheid

RolluikVerduisterend  
rolgordijn

Verduisterend 
rolgordijn plus plissé

Karim Rashid

Verduisteren

Buitenzonwering Rolluik

•   Optimale bescherming  
tegen de warmte

•  Zo goed als volledige  
verduistering

• Veiligheid

•  Effectieve warmtewe-
ring

•  Uitzicht blijft behouden 
dankzij netstructuur

Warmtewering

• Verzacht het daglicht
• Zorgt voor privacy

•  Optimale controle over 
daglicht

•  Flexibele positie in het 
dakraam

•  Decoratieve kleuren 
en dessins

•  Optimale controle 
over richting en  
hoeveelheid daglicht

•  Koordloze bediening
•  Traploos in elke  

positie in het dak-
raam te stoppen

Rolgordijn JaloeziePlissé gordijn

Controle over daglicht

• Verbeterde isolatie
• Verduisterend effect
• Flexibele positie

Energie Comfort Gordijn

Energiebeheersing

Insecten weren
Elk VELUX dakraam is stan-
daard voorzien van speciale 
montageblokjes. Hiermee mon-
teert u eenvoudig elk VELUX 
raamdecoratieproduct in een 
handomdraai. Het past altijd 
perfect!



Het anti-reflecterende glas verbetert 
de opbrengst van de VELUX zonne-
collector met 5%*. Een onderhouds-
vrij aluminium raamwerk omsluit het 
glas op elegante wijze.

De geïsoleerde flexibele en roestvrij stalen 
buizen zorgen voor een snelle en veilige 
installatie. Alle buizen worden op maat 
gemaakt en zijn veilig en eenvoudig op 
elkaar aan te sluiten zonder pakkingen 
en extra fittingen.

VELUX zonnecollectoren worden op dezelf-
de wijze in het dak gemonteerd als VELUX 
dakramen. U bent zo zeker van een veilige
en waterdichte toepassing. U kunt ze zelfs 
koppelen aan VELUX dakramen.

5 belangrijke pluspunten van VELUX solar technologie (variant 5000)

Een VELUX zonnecollector is geïsoleerd met 
een dikke laag van minerale wol. Deze wol 
beschermt op effectieve wijze tegen verlies 
van warmte. Daarnaast zorgt de wol voor 
een lange levensduur. Een harde lak helpt 
de zonnecollector te beschermen tegen de 
meest extreme weersomstandigheden. 

De absortieplaat wordt gemaakt van koper  
en bevat een nieuw type harpvormig ontwerp. 
Hierdoor wordt het drukverlies binnen de 
collector tot een minimum beperkt. U kunt 
tot wel 14 collectoren in één serie aan elkaar 
koppelen. De absortieplaat is voorzien van een 
nieuw soort coating die de conversie van zon-
licht naar warmte maximaliseert. 

VELUX Zonnecollectoren zijn verkrijgbaar met Solar Keymark
Solar Keymark is het kwaliteitslabel voor thermische zonneproducten in Europa, gebaseerd op Europese normen en gecertificeerd door de 
CEN. De klant krijgt de garantie dat een thermisch zonneproduct beantwoordt aan de Europese normen betreffende kwaliteit en product-
informatie, en aan de  subsidieregelingen in de meeste Europese landen.

* In vergelijking met de CLI 4000.

VELUX
Zonnecollectoren

De onderdelen van het VELUX solar systeem

Flexibele en konische  
koppelingen voor  
pakkingvrije montage

Flexibele buizenVELUX zonnecollectoren

Een VELUX zonnecollector wordt geleverd met alle noodzakelijke 
onderdelen om ze te monteren in het dak. Dankzij de meer dan 70 jaar 
ervaring met VELUX dakramen kunnen we een oplossing bieden die 
eenvoudig, veilig en waterdicht te monteren is in ieder schuin dak.  
U krijgt de kwaliteit die u van VELUX gewend bent. 

Heeft u ook een zonneboiler nodig? Lees dan meer hieronder!

Een eenvoudig te
monteren oplossing



Het grote voordeel van VELUX zonnecollectoren is dat u ze kunt 
koppelen aan VELUX dakramen. VELUX zonnecollectoren maken 
namelijk gebruik van hetzelfde gootstukkensysteem als VELUX 
dakramen. Hierdoor kunt u met behulp van koppelgootstukken 
uw nieuwe VELUX zonnecollectoren probleemloos naast of boven  
één of meerdere VELUX dakramen monteren. Zo combineert u 
duurzaamheid aan uitzicht, ventilatie en daglicht op uw zolder.

Combineer VELUX 
dakramen met VELUX 
zonnecollectoren

Complete oplossingen op zonne-energie

Zonnecollectoren voor
perfecte integratie in het dak

Zonneboilers voor warm 
tapwater en verwarming 
van uw woning

VELUX beveelt Viessmann aan voor de levering van uw zonneboiler. 
Waar VELUX de beste keuze is voor uw dakramen, daglichtsyste-
men, lichtkoepels en plat dak producten, is Viessmann dat voor uw 
warm tapwatersysteem. Viessmanns expertise helpt u om het per-
fecte solar systeem te creëren in combinatie met het juiste aantal 
VELUX zonnecollectoren en de juiste Viessmann zonneboiler.

Een samenwerking die u het 
beste van twee werelden brengt

VIESSMANN in Nederland
Telefoon: 010-4.584.444
E-mail: info-nl@viessmann.com
Website: www.viessmann.nl

De VELUX Groep beveelt Viessmann aan voor u solar systeem
Laat Viessmann u helpen bij het samenstellen van het optimale solar 
systeem: het juiste aantal VELUX zonnecollectoren, het juiste formaat 
zonneboiler en overige toebehoren.
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Tuimelvensters
• Standaard afwerking: grenenhout, wit afgelakt (type GGL 20--)
• Optionele afwerking: vochtbestendig, wit (type GGU) ten behoeve van vochtige ruimten
• Optionele afwerking: grenenhout, blank afgelakt (type GGL 30--)
•  Optionele afwerking: Grenenhout, wit of blank afgelakt,  

met Politiekeurmerk Veilig Wonen® (type GGL 20--Q of GGL 30--Q)

Kenmerken
• Standaard voorzien van HR++ isolerende beglazing.
•  Ventilatiestand: kan in geopende stand vergrendeld worden met behulp van een  

vergrendelingschuif op het dakraam.
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.
• Voorbereid op het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.

Uitzettuimelvensters
• Standaard afwerking: grenenhout, wit afgelakt, traploos te openen (type GPL 20--)
• Optionele afwerking: vochtbestendig, wit, traploos te openen (type GPU) 
   ten behoeve van vochtige ruimten.
• Optionele afwerking: grenenhout, blank afgelakt, traploos te openen (type GPL 30--)

Kenmerken
•  Type GPU/GPL is voorzien van HR++ zelfreinigende veiligheidsbeglazing.
• Kan traploos (type GPU en GPL) of in 3 standen uitgezet worden.
•   Ventilatiestand: kan in geopende stand vergrendeld worden met behulp van 

een vergrendelingschuif op het dakraam.
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.
• Voorbereid op het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.

Daglichtspot
•  Daglichtspot met stugge buis (type TWR)

Kenmerken
• Brengt licht in ruimten waar daglicht onder het schuine dak niet kan komen.
• Materiaal: aluminium buis bestaande uit hoogwaardig reflecterend materiaal.
• Beglazing heeft een zelfreinigende afwerklaag.
•  Optioneel decoratieringen verkrijgbaar voor het lichtarmatuur.
• De daglichtspot is, naast de standaard 35cm doorsnede, nu ook verkrijgbaar  
 in 25cm doorsnede.

Optie: Daglichtspot by Lovegrove (ZTB)
Daglichtspot by Lovegrove is een daglichtarmatuur ontworpen door Ross Lovegrove  
voor de VELUX daglichtspot

Classico
• Tuimelvenster (type classico GGL tuimel)
• Uitzettuimelvenster (type classico GPL uitzet)
•  Wit afgelakt grenenhout

Kenmerken
• Voorzien van stijlvolle, verticale, zwart gelakte middenspijl over het glasoppervlak.
• Lijstwerk en gootstukken standaard in zwarte kleur.
• Lijstwerk en gootstukken ook verkrijgbaar in koper en zink.
• Standaard voorzien van HR++ zelfreinigde veiligheidsbeglazing.
• Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.

Alle VELUX dakramen worden sinds 1 april 2009 gele-
verd met 100% PEFC gecertificeerd hout. Hierdoor 
heeft al het toegepaste hout in de dakramen van VELUX 
voor de volle 100% een herleidbare duurzame herkomst 
en voldoet 100% van haar dakraam productprogramma 
aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

PEFC/09-31-020

VELUX 
dakramen

Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 
FSC gecertificeerd.Het Forest Stewardship Council (FSC) is een 
internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de 
wereldbossen promoot. 

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die 
met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel 
van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde 
fabrieken.
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INTEGRA® - het intelligente dakraam op netstroom (230v)
• Wit of blank gelakt grenenhout, netstroom (type GGL INTEGRA)
• Vochtbestendig, wit voor vochtige ruimten, netstroom (type GGU INTEGRA)

Kenmerken
•  Voorzien van geïntegreerd elektrisch io-homecontrol® bedieningssysteem  

inclusief bedieningstablet en regensensor.
•  Geschikt om nog drie andere elektrische VELUX (raamdecoratie) producten  

ophetzelfde dakraam aan te sluiten.
•  Standaard geleverd met HR++ zelfreinigende geluidsreducerende 

veiligheidsbeglazing (35 dB).

INTEGRA® - het intelligente dakraam op zonne-energie
• Wit of blank gelakt grenenhout, zonne-energie (type GGL INTEGRA SOLAR)
•  Onderhoudsarm, wit voor vochtige ruimten, zonne-energie  

(type GGU INTEGRA SOLAR)

Kenmerken
• Bediening op zonne-energie
• Voorzien van HR ++ zelfreinigende geluidsreducerende veiligheidsbeglazing (35 dB).
• Geen netspanning nodig om het venster te bedienen.
• Snelle montage en geen bedrading nodig.
•  Bediening middels io-homecontrol® bedieningssyteem inclusief bedieningstablet 

en regensensor.

VELUX INTEGRA®
dakramen

Meer informatie over dakramen en daglicht-
systemen?

Alle producten voor het schuine dak vindt u in onze “meer licht is 
meer ruimte” brochure. 

Bekijk onze brochures online of vraag ze aan op www.velux.nl

Garanties

25 Jaar
VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot 25 jaar 
oud vrijwel elk onderdeel kan leveren!

10 Jaar
10 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX  
dakramen, lichtkoepels, daglichtboxen en lichtstra-
ten (inclusief de beglazing*), VELUX gootstukken
en VELUX installatie producten, zoals de waterke-
rende VELUX manchet, de dampremmende VELUX
folie en de VELUX interieurafwerkingen.
* Uitgezonderd breukschade.

5 Jaar
5 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op de VELUX 
daglichtspot en de VELUX zonnenpanelen van de 
draadloze VELUX raamdecoratie en rolluiken op  
zonne-energie.

3 Jaar
3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raam-
decoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rollui-
ken handmatige en elektrische bedieningssystemen 
en producten op zonne-energie.

Pas ook raamdecoratie, insectenhorren,
buitenzonweringen of rolluiken toe op uw
dakraam. Op uw lichtkoepel kunt u een 
elektrisch bedienbaar plissé gordijn toepassen.

Alle raamdecoratie mogelijkheden
vindt u in de raamdecoratiebrochure.

Denk ook aan 
VELUX raam-

decoratie!

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 
2012 FSC gecertificeerd.Het Forest Stewardship Council 
(FSC) is een internationaal netwerk dat het verant-
woordelijk gebruik van de wereldbossen promoot. 

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de 
eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen 
werken. Een deel van onze dakramen wordt geprodu-
ceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.
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Horizontaal duo
Twee identieke VELUX dakramen die 
naast elkaar gekoppeld worden.

Verticaal duo
Twee identieke VELUX dakramen die 
boven elkaar gekoppeld worden.

Quattro
Vier identieke VELUX dakramen  
die zowel boven als naast elkaar  
gemonteerd worden.

Cabrio (single, duo)
Twee identieke VELUX Cabrio balkon-
vensters horizontaal naast elkaar.

Cabrio combi
Een VELUX Cabrio balkonvenster en 
direct daarnaast een Combi hellend 
single.

Combi hellend (single, duo)
Een of twee identieke VELUX Combi 
hellend single naast elkaar.

Combi gevel
Een VELUX tuimelvenster aan de  
bovenzijde met daaronder een verticaal 
VELUX c ombinatie-element.

Dakterras (single, duo, triple)
Één, twee of drie identieke VELUX   
dakterrasvensters.

VELUX 
daglichtsystemen

VELUX dakkapel
Bestaan uit één of twee
VELUX dakramen met speciale  
gootstukken.

Tip:  
Creëer uw  

eigen daglicht-
systeem!

www.velux.nl/
daglichtsystemen
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VELUX plat dak
producten

Lichtkoepel
• Lichtkoepel INTEGRA® (type CVP)
• Lichtkoepel vast (type CFP)
• Lichtkoepel rookafvoer (type CSP)
• Lichtkoepel daktoegang (type CXP)

Kenmerken
•  Politiekeurmerk Veilig Wonen®

• Ongekend goede isolatie-eigenschappen.
• Nauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen of hagel.
• Prachtige afwerking aan de binnenzijde.
• Standaard HR++ veiligheidsbeglazing onder de koepel.
• Ventilatie en regensensor mogelijk.
• De mogelijkheid om elektrische plissé gordijnen van VELUX toe te passen.

Lichtstraten
• Lichtstraat “lessenaar”
• Lichtstraat “zadel”
• Lichtstraat op maat

De lichtstraten type ‘lessenaar’ en type ‘zadel’ zijn twee voorbeelden van  
vooraf samengestelde daglichtconcepten.
Naast deze twee lichtstraten is het ook mogelijk uw eigen daglichtconcept 
samen te stellen.

Meer informatie over plat dak producten?

Bekijk dan onze brochure online of vraag hem aan op  
www.velux.nl

Daglichtbox
•  Daglichtbox INTEGRA® (type INTEGRA® GGU)
•  Daglichtbox (type GGU)

Kenmerken
• De daglichtbox bestaat uit een geïsoleerde houten opstand inclusief 
 een VELUX tuimelvenster.
•  Standaard voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing.
•  Toepassen van VELUX raamdecoratieproducten mogelijk.
•  Vochtbestendige afwerking

Daglichtspot plat dak
•  Daglichtspot met stugge buis (type TCR)

Kenmerken
•  Brengt licht in ruimten waar daglicht onder het platte dak niet kan komen.
•  Materiaal: aluminium buis bestaande uit hoogwaardig reflecterend materiaal.
•  Beglazing heeft een zelfreinigende afwerklaag.
•  Optioneel decoratieringen verkrijgbaar voor het lichtarmatuur.

Optie: Daglichtspot by Lovegrove (ZTB)
Daglichtspot by Lovegrove is een daglichtarmatuur ontworpen door Ross Lovegrove  
voor de VELUX daglichtspot



Type dakraam

Type dakraam

Maatcode

Maatcode

Type dakraam

Type dakraam

Maatcode

Maatcode

U kunt eenvoudig uw huidige (VELUX) dakraam vervangen 
door een VELUX dakraam van de nieuwe generatie. In sommi-
ge gevallen kan daarbij uw interieurafwerking zelfs blijven zit-
ten. Met een nieuw VELUX dakraam krijgt u een dakraam dat 
meer daglicht, meer wooncomfort en minder energieverbruik 
bied. 

Hoe vervangt u op eenvoudige wijze uw dakraam of  
glas-element? 
Het begint bij het controleren van het typeplaatje van uw  
huidige dakraam. Open daarvoor het dakraam met de venster-
brede bedieningsgreep. Het typeplaatje bevind zich op de kop 
van het draaiend gedeelte aan de linker of rechterzijde (afhan-
kelijk van de generatie van het dakraam). Zie de foto hieronder. 
Neem de gegevens over van het typeplaatje en neem contact 
op met een VELUX verkooppunt, een montagepartner  
(via velux.nl/montage) of bezoek onze showroom.  
Dan krijgt u een optimaal advies voor uw situatie.
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Vervang uw dakraam
of glaselement
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Fenstertyp
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Een goed advies
Hulp nodig bij de aankoop en/ of montage van uw 
nieuwe VELUX product(en)? VELUX en de montage- 
partners staan voor u klaar. Bezoek onze showroom 
voor inspiratie, informatie en een goed advies. U kunt
ook bij de montagepartners terecht voor advies, ver-
koop en montage van VELUX producten. Uw nieuwe 
zolder of aanbouw is slechts één stap van u verwij-
derd.

Online informatie en inspiratie
Op zoek naar inspiratie, informatie en tips? Ook online staat VELUX voor u klaar. 
Bezoek velux.nl en er opent zich een wereld vol daglicht, ventilatie, wooncomfort 
en energiebesparing. De website staat vol met foto’s, filmpjes, handige online 
tools en tips voor het brengen van daglicht, frisse lucht, uitzicht en meer woon-
comfort in uw woning. Ga dus snel naar velux.nl. 
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Nog altijd de perfecte klik, maar met een nieuwe 
code. Het bestellen van raamdecoratie en 
rolluiken

Wanneer u een VELUX 
product voor de nieuwe 
generatie bestelt, let 
dan op dat u de letter 
“K” toe voegt aan de 
maatcode:

Zoekt u de juiste maat voor installatieproducten?   
Met of zonder K in de bestelcode? 
Check het overzicht

54 55

K?
Dakramen: 
Vorige generatie:

GGL M04 3059
Nieuwe generatie:

GGL MK04 2050

Raamdecoratie en rolluiken: 
Vorige generatie:

DKL M04
Nieuwe generatie:

DKL MK04

Het monteren van de nieuwe generatie dakramen kan met de gebruikelijke 
installatieproducten. Let hierbij wel op de juiste maatcodes! Sommige 
producten bestelt u nog gewoon zonder de toegevoegde ”K”.

Dakramen van de vorige en de nieuwe generatie kunnen niet worden ge-
combineerd. Dakramen van de vorige generaties kunnen eenvoudig wor-
den vervangen door de nieuwe generatie VELUX dakramen, dankzij de ge-
lijk gebleven buitenwerkse maten. De afdeklijsten voor de zij- en onderkant 
van het dakraam zijn nu verpakt bij de gootstukken. Wanneer u geen 
VELUX gootstukken bestelt, vergeet dan niet de ZWC kit te bestellen.

De raamdecoratieproducten met de nieuwe maatcoderingen pas-
sen niet op VELUX dakramen van vorige generaties. Omdat het 
glaselement groter is, hebben we de lengte van deze accessoires 
moeten vergroten. Producten met een variabele lengte zijn geschikt 
voor alle generaties.

Vorige  
generatie

Nieuwe  
generatie

Dakramen
Gootstukken

GGL M04
EDW M04

GGL MK04
EDW MK04

Isolatieframe BDX M04 BDX MK04

Interierafwerking LSC MK04

Stuc interieurafweking LSG 1000

Waterkerend manchet BFX MK04

Ondersteuningsbalk EBY M04

Dampremmende folie BBX M04

Vervangingsbeglazing IPL M04 IPL MK04

VELUX INTEGRA®  
afstandsbediening

KMX 100
KSX 100

KSX

VELUX INTEGRA® 
bedieningstablet KLR 200

Overzicht maatcodes  
voor raamdecoratie:

Vorige  
generatie

Nieuwe  
generatie

Dakramen (voorbeeld) GGL M04 GGL MK04

Raamdecoratie 
(universele maatcodes)

RHL MK00
MHL MK00
ZIL MK00

Raamdecoratie  
(generatie specifieke maatco-
des)

DKL M04
DFD M04
RHL M04
FHL/FHC 

M04
PAL M04

DKL MK04
DFD MK04
RHL MK04
FHL/FHC 

MK04
PAL MK04

Koordbediende  
buitenzonwering

MAL M00 Niet  
beschikbaar 

Overzicht maatcodes  
voor rolluiken:

Dakramen (voorbeeld) GGU M04 GGU MK04

NIEUW: Klik-rolluik Niet beschikbaar SHL MK04

VELUX INTEGRA®

rolluiken
SSL MK04
SML MK04

Stangbediend rolluik SCL M04 Niet  
beschikbaar 



VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet:  www.velux.nl
E-mail:  info@velux.nl
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Ondanks onze zorgvuldigheid kan het mogelijk zijn dat er 
vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure aanwezig zijn.  
Versie 1 01-2013


